


Por conta dos prazos tie produção cada vez mais curtos e devido a

outros fatores como a distância entre o cliente e as empresas grá-

ficas, maior praticidade e, sobretudo, um maior controle sobre as

alterações, correções nos arquivos, nota-se uma crescente utiliza-

ção de soluções de provas virtuais no mercado brasileiro, a exem-

plo do que acontece em outros países. Já há alguns anos estão

disponíveis monitores, impressoras e sistemas de gerenciamento

de cores confiáveis e a preços acessíveis para realizar qualquer

uma das opções de provas remota. Faltavam apenas sistemas que

permitissem o acesso simplificado usando a estrutura da Internet.

Antes de qualquer coisa, cabe aqui uma rápida explicação sobre

as diferenças básicas entre a terminologia de alguns conceitos que

acabam causando algumas confusões sobre estes tipos de provas.

As provas remotas são as que são produzidas fora do ambiente

em que os arquivos foram criados ou finalizados.

Podem ser provas impressas ou virtuais que chegam por um meio

de transmissão eletrônica para apenas serem visualizadas ou im-

pressas no dispositivo de impressão de quem possui a responsa-

bilidade de aprovar os materiais.

Algumas empresas gráficas chegam a instalar nos seus clientes

impressoras homologadas e calibradas de acordo corri as condi-

ções de impressão dos equipamentos industriais da gráfica. Além

do investimento na compra, o custo de manutenção e calibração

desses equipamentos que têm de ser feitas periodicamente têm

levado muitas empresas a migrarem para as provas virtuais.

O conceito de soft proof prevê que essas provas sejam enviadas

por um meio de transmissão eletrônica e, prioritariamente, que

sejam apenas visualizadas em tela.

Já o conceito de prova virtual (virtual proof) é encarado como uma

derivação do soft proof, na verdade uma evolução. Os sistemas ba-

seados nesse conceito oferecem uma visualização da prova com

uma confiabilidade maior do que nos outros tipos de provas, já que

a promessa é a de que o que se visualiza em um monitor seja uma

representação fidedigna do que se terá no produto final impresso.

As soluções profissionais de prova virtual provêem de forma si-

multânea e até então inédita, que se possa oferecer aos clientes

de uma gráfica, por exemplo, uma prova de layout, de conteúdo,

de cor e de contrato a um custo acessível.

Evidentemente, a confiabilidade das cores visualizadas no monitor

do cliente será diretamente proporcional ao modelo de monitor

que este possui: se é calibrável e se está calibrado, além do con-

trole de luminosidade do ambiente onde ele esteja instalado.

Se estes fatores estiverem dentro dos parâmetros recomendados

e homologados, consegue-se detectar erros na díagramação, nos

textos, cores e aspectos de pré-impressão e impressão, como por

exemplo, overprints. Em outras palavras, é o conceito WYSIWYG

(What You See Is What You Get) posto em prática e de forma segu-

ra para poder aprovar ou rejeitar um material ainda em tela.

É bem verdade que parte desses conceitos já é praticada desde

antes da Internet, mas foi justamente ela (a Internet) que ajudou a

popularizar as soluções mais simples, que seria o envio de layouts

rasterízados (no formato JPEG, principalmente) e PDF por e-mail.

Ocorre que essa solução, ainda nos dias de hoje, não é para to-

dos. Além da barreira imposta de conseguir transmitir pouco mais

de alguns MB, existe a possibilidade de a política de recebimento

de e-mails do cliente não permitir a entrega de mensagens com

anexos, ou do e-mail não ser entregue por razões desconhecidas.

Além do mais, essas provas são consideradas de baixa ou média

confiabilidade, sobretudo quando o assunto é cor.

Urna das iniciativas neste sentido, na era pré-lnternet, foram os

sistemas TransBurti e TBN, que foram disponibilizados pela Burti

no início da década de 90 tendo como base uma rede privada de

comunicação em alta velocidade, e que permitiam uma interação

até então sem precedentes entre a gráfica e seus clientes para

desenvolver e aprovar os trabalhos em tela e remotamente.

Soluções virtuais
Pode-se dizer que uma prova assinada é uma espécie de contrato

firmado entre as duas partes: de um lado, o criativo garante que o

conteúdo, o layout e as cores estão de acordo com suas expecta-

tivas; e, do outro, a gráfica garante que conseguirá reproduzir no

processo industrial, exatamente o que está na prova assinada.

Neste artigo, iremos tratar da tecnologia e algumas das princi-

pais soluções disponíveis que permitem a aprovação remota en-

tre clientes e prestadores de serviços gráficos ou entre clientes

e agências de publicidade usando a estrutura da Internet para

disponibilizar a prova virtual.

Boa parte dos principais sistemas integrados de workflow para

pré-impressão possui módulos destinados a produzir e gerenciar

provas virtuais, tais como os desenvolvidos pela Screen (Riteap-

prove), Kodak Graphic Comunications (Matchprint Virtual Techno-

logy), Agfa (Delano StreamProof Option e Delano WebApproval),

Povareskim (Chromedot Remote Proof), CGS (ORIS Soft Proof)

entre outros, poderão vir a ser analisados no futuro.

O escopo deste artigo é abordar as principais soluções isoladas

disponíveis no mercado nacional, ou seja,,produtos que podem

ser adquiridos e implementados independente do sistema de

workflow digital que a empresa gráfica ou editora possua e que, ao

mesmo tempo, ofereça uma interface para o usuário final baseada

em um web browser.

A idéia não é fornecer um comparativo entre as principais solu-

ções, mesmo porque todas são muito semelhantes, mas elencar

alguns diferenciais e características importantes para diferentes

segmentos do mercado gráfico. O modus operandíde todas as so-



luções citadas neste artigo é extremamente similar e passa pelas

mesmas etapas:

• A empresa gráfica faz o upload do arquivo (geralmente um ar-

quivo PDF) para uma pasta exclusiva do cliente num servidor

que pode ser acessado por meio da Internet.

• Ela cria um log-in e uma senha e a envia para o cliente junto

com um link (endereço web) para acessar o sistema de apro-

vação virtual usando web browsers comuns (Internet Explorer,

Safari, FireFox etc) rodando sob as principais plataformas. Em

alguns casos este portal pode ser acessado de dentro do web

site da gráfica e/ou personalizado com o logotipo da mesma.

• O cliente acessa o sistema, escolhe,,entre os arquivos disponi-

bilizados, abre-o e, por meio das ferramentas de medição (por-

centagens de cores), visualização (canais de cores ou cama-

das), zoom, anotações (post-its digitais) e marcação (canetas),

pode escrever recados para solicitar alterações e correções em

áreas distintas das páginas.

• Assim que terminar o processo de revisão, o cliente pode apro-

var integralmente, aprovar com alterações ou reprovar solicitan-

do uma nova prova com as alterações realizadas. Se desejar e

se a gráfica permitir, o cliente pode imprimir e/ou gerar uma

imagem bitmap.

• O responsável pela administração do fluxo de revisão/aprova-

ção dentro da gráfica receberá as solicitações de alteração ou

aprovação por meio de e-mails, disparados automaticamente.

Características
A seguir, listaremos algumas das principais características que de-

vem ser levadas em conta antes de se decidir pela escolha de um

sistema de aprovação virtual.

Foram avaliadas as seguintes soluções:

• Dialogue (Dalim)

• InSite (Kodak)

• WebWay (Artwork)

• WebProof (WebProof)

Comprar ou alugar?

Praticamente todas as soluções analisadas requerem inicialmente

dois tipos de investimentos: a compra da solução propriamente

dita e a montagem ou implementação de uma estrutura de TI ba-

seada num servidor web onde os arquivos serão disponibilizados.

A exceção fica por conta do WebProof, pois ele é comercializado

pelo regime ASP (Application Service Provider) e o interessado

paga uma mensalidade para utilizá-lo. Dessa forma, também não

há necessidade do segundo investimento, já que os arquivos são

enviados pela gráfica e ficarão acessíveis para os clientes a partir

de um servidor localizado na Dinamarca. De acordo com o fabri-

cante, o sistema é todo baseado em Web 2.0 e não há necessida-

de de fazer o download de nenhum aplicativo como o Java Virtual

Machine exigido, para usar o sistema.

Vale lembrar que o objetivo primário dos sistemas de prova virtual

não é tornar a etapa de aprovação mais rápida (não que isso não

seja um enorme atrativo e que acaba se tornando uma conseqü-

ência natural) e sim mais produtiva e confiável.

Quem está localizado e/ou possui clientes em grande centros urba-

nos, costuma ser usuário da chamada "Hondanet", tecnologia de

transporte baseada em motoqueiros que acabam vencendo distân-

cias (que em muitos casos nem não passam de poucos quilômetros,

mas que demandam um tempo considerável e precioso para serem

percorridos) para entregar provas impressas pela gráfica, birô ou

editora nos estúdios de criação ou agências de publicidade.

A conseqüência natural de reduzir o tempo de aprovação da prova

é que, uma vez que ela está pronta e disponibilizada em um web

site, pode ser imediatamente analisada, receber anotações para

realização de alterações ou ser aprovada, e imediatamente a em-

presa gráfica saberá de sua liberação para produção.

Um processo que pode levar alguns minutos, em comparação do

processo tradicional, que pode levar horas ou dias (quando é ne-

cessário enviar provas físicas por correio, por exemplo) somente

para a prova física chegar às mãos do cliente, sem falar que estará

disponível 24 por dia, sete dias na semana, o ano todo.

Manutenção, disponibilidade e segurança dos dados

Se, por um lado, a gráfica não precisa se preocupar com a manu-

tenção nem configuração do sistema, já que a WebProof promete



um serviço de alta disponibilidade - além de um link bem dimen-

sionado -, por outro, alguns clientes da gráfica podem não ficar

muito felizes em saber que seus arquivos, muitas vezes partes de

campanhas milionárias, estratégicas e, portanto, sigilosas fiquem

dentro de servidores alheios.

Já as outras soluções mantêm os arquivos dentro de servidores lo-

cais nas próprias empresas gráficas e justificam a necessidade da

instalação obrigatória (porém automática) do Java Virtual Machine

para aumentar a segurança na identificação dos usuários.

Estrutura de TI dos dois lados

Quanto maior for a banda larga disponível para acesso à Internet,

mais rápido será feito o upload dos arquivos para o servidor Web

(local ou remoto) e, do lado do cliente, mais rápido as páginas

serão carregadas nos monitores. Todos os representantes do sis-

tema recomendam um link de acesso à Internet de no mínino de

256 Kb, preferencialmente não compartilhado.

A diferença é que elas identificam quem as fez (nome do log-

in) e quando (dia e hora). Isso representa duas vantagens extras:

a primeira, e mais evidente, é que ninguém mais precisa perder

tempo decifrando as informações que o revisor escreveu à mão;

a segunda é que não é mais necessário digitar os trechos novos

(outro risco considerável de se gerar outros erros) já que se pode

copiar os novos trechos e colar no aplicativo nativo.

Privilégios de aprovação

Soluções como o Kodak InSite, por exemplo, podem atribuir níveis

de privilégios de aprovação diferentes para cada uma das pesso-

as responsáveis por um ciclo de aprovação. Um funcionário do

departamento de vendas pode apenas ter o direito de visualizar o

layout, enquanto o estagiário do departamento de marketing pode

fazer anotações e seu gerente pode fazer o download de uma có-

pia do PDF para sua estação local, imprimir e inclusive autorizar a

aprovação do material. Tudo muito seguro e controlado.

Anotações

Todas as anotações e marcações remetem a itens convencionais

que seriam usados para fazer as anotações por meios não-digitais

se a revisão fosse feita sobre uma prova impressa: post-its, cane-

tas, marca textos etc.

Relatórios

Todas as anotações e aprovações são permanentemente armaze-

nadas em logs (relatórios) para oferecer pleno controle sobre as

alterações solicitadas, quem as fez, e quando, para ser usados

como defesa em eventuais interpelações judiciais.



É uma boa solução para evitar falhas de comunicação, esqueci-

mentos ou mesmo "má-fé" de uma das partes para aquelas solici-

tações de alteração de cores, onde um pediu e outro esqueceu de

fazer, ou fez e quem pediu se arrependeu. Coisas que acontecem

corn bastante freqüência e que quase sempre são solicitadas por

telefone - e que raramente são anotadas ou registradas.

kodak InSite

Provas físicas

Dependendo da necessidade, tanto de quem aprova quanto da

vontade ou política da gráfica, os sistemas podem ser configura-

dos para permitir ou não o download dos arquivos PDF, impressão

local ou criação de imagens em baixa ou alta resolução.

Confiabilidade de cores depende de monitores

Se o objetivo é fornecer uma prova virtual de conteúdo ou layout,

qualquer monitor serve, desde que, é claro, a expectativa da pes-

soa que vai fazer a aprovação também esteja sob controle. Já

para provas virtuais de cor/contrato, todas ás soluções analisadas

somente homologam alguns modelos de monitor fabricados por

empresas gabaritadas na área, como Eizo, Apple e LaCie.

Tipos de arquivos

Todas as soluções trabalham com arquivos padrão do mercado,

como o TIFF, JPEG e outros formatos bitmap, sem se esquecer

dos formatos mistos que suportam vetores e bitmaps, cujo prefe-

rido, com certeza, é o PDF.

Neste item, o Artwork WebWay se diferencia dos outros produtos,

pois pode compartilhar o arquivo nativo do ArtPro (um formato de

aplicativo especializado na criação e finalização de embalagens

rígidas ou flexíveis).

Etapa de geração do arquivo de prova

Um item fundamental que deve ser avaliado por ambas as partes

é a partir de qual etapa de pré-impressão o PDF (ou os outros

formatos de arquivo possíveis) será gerado para ser disponibiliza-

do no sistema de aprovação virtual.

Quanto mais cedo ele for gerado (antes da interpretação pelo RIP,

por exemplo), mais leve ele será e menos confiável.



Seja recebeu ajustes de trapping, normalização, interpretação e im-

posição, os arquivos de provas serão mais pesados, mas muito mais

confiáveis já que representam com mais fidedignidade o que será

enviado para a última impressora digital da cadeia (imagesetter,

platesetter ou impressora digital de tiragem comercial/industrial).

Controle de versões e de projetos

Outro item interessante disponibilizado pelo Kodak InSite, Artwork

WebWay e WebProff é a capacidade de organizar as diversas ver-

sões de provas e também de compará-las para se ter certeza de

que as alterações tenham sido feitas. Todos possuem um meca-

nismo bastante útil para projetos editoriais como livros, revistas

etc., que prove de forma visual o status de aprovação de cada uma

das páginas por meio miniaturas das páginas.

Aprovação de uma equipe

Essa tecnologia também pode ser prática e conveniente quandov

um mesmo material tem de ser aprovado - seqüencialmente ou

não - por várias pessoas localizadas em salas e por que não, em

países diferentes. Neste caso, basta que cada pessoa que irá fa-

zer parte do processo de aprovação, tenha um login e uma senha

individual de acesso ao sistema. Em muitos sistemas, a aprovação

pode ser feito simultaneamente por várias pessoas e de forma

que cada uma mantenha seus comentários independentes. Isso

aumenta o investimento na solução, pois implica na compra de

licenças diferenciadas dos produtos. Alguns sistemas como é o

caso do Kodak InSite, Dalím Dialogue e WebWay, permite inclusive

que vários indivíduos se reúnam num chat para discutir, em tempo

real, as modificações necessárias do projeto.

Integração com outros sistemas

Um item primordial que deve ser levado em consideração é a

possibilidade de integração do sistema de aprovação virtual com

sistemas de workflow que a empresa já possua ou que pretenda

adquirir no futuro, criando um fluxo estável. Isso possibilitaria uma

eventual otimização de investimentos no médio prazo ou, se for o

caso, manteria os dois elementos isolados, impedindo assim re-

cursos de automatização.

Virtual Proof contratual

Para obter uma aprovação de layout e conteúdo usando qualquer

uma das soluções de prova remota, qualquer monitor que o clien-

te possua serve para essa tarefa. Já para conseguir uma prova

remota de alta fidelidade em comparação ao resultado final im-

presso, todos os fabricantes de soluções analisadas são bastante

exigentes no que se refere aos monitores profissionais, somente

homologando alguns poucos modelos: Eizo, Apple (linha Cinema

Display) e LaCie. Mas, evidentemente, nada disso adiantará se

não houver um controle de luminosidade no local.

Quantidade de recursos

Como dito anteriormente, as soluções são bastante parecidas. Não

que isso torne a decisão de compra entre uma ou outra mais fácil,

pois cada uma delas oferece um ou mais recursos diferenciados

bastante interessantes que devem ser levados em consideração

no contexto geral e na realidade de cada empresa gráfica.

Para exemplificar peguemos dois produtos: o Dalim Dialogue e

o Kodak InSite. O primeiro em comparação com o segundo (in-

clusive com todos as outras soluções) é o que oferece a menor

quantidade de recursos e comandos de anotações.

À primeira vista, esse item pode ser encarado como um ponto

fraco, mas, numa análise mais aprofundada, e pelo ponto de vista

do cliente, pode ser um excelente ponto positivo, já que ele ofe-

rece tudo que é necessário para fazer anotações, marcações e

medições numa interface simples e objetiva.

Veja mais informações no box "O outro lado: os clientes".
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